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Protokoll nr 1, WestieAlliansens styrelsemöte
Närvarande:

Ej närvarande:

Birgitta Ekbom
Lillemor Taberman
Linda Bauer

Mikael Brisk

Närvarande per telefon:

Tid:

Ulrika Olsson
Mi Pettersson
Monica Richard

§1
Mötets öppnande
§2
Dagordning

Datum:

2007-02-05

Plats:

Stockholm
18.00-19.00

Ordförande Birgitta Ekbom hälsade alla välkomna och förklarade
därefter mötet öppnat.
Styrelsen beslutade att godkänna föreliggande dagordning.

§3
Föregående mötes protokoll Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§4
Ekonomisk rapport

§5
Kommittéerna

§6
WestieNytt

§7
Vinnarkompendiet
§8
Stipendium

WestieAlliansen
c/o Monica Richard (sekreterare 2006)
Sagovägen 20
281 42 HÄSSLEHOLM

Kassören informerade om WestieAlliansens ekonomiska ställning
som är fortsatt stabil. Kassören har fakturerat en stor del av
medlemsavgifterna för 2007. Ordföranden föreslog att alla
kommittéledamöterna, som lägger ned mycket arbete för
klubben, får fritt medlemskap i WestieAlliansen för 2007.
Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
Avels- och Uppfödarkommittén (AUK) föreslår, i samråd med
Ordföranden, att AUK tar emot, samtliga e:mails gällande
valphänvisning och samtliga frågor till AUK. Beträffande
valphänvisning skickar AUK färdiga underlag till IT-kommittén för
uppdatering på hemsidan. (Bil)
Styrelsen beslöt i enligt förslaget.
Lokalklubbarnas årsmöten medför vissa förändringar i
styrelsesammansättning. Mikael måste få meddelande för
uppdatering i WestieNytt.
Några få uppgifter och bilder saknas fortfarande. Ulrika Olsson
informerar om detta vid årsmötet den 17 februari.
Ordförande föreslog att WA återupptar stipendium för ungdomar
och att vi använder samma kriterier som tidigare. Styrelsen ställde
sig bakom förslaget och enades om att utlysning av stipendium för
ungdomar publiceras i WestieNytt under 2007.
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§9
Terrierfullmäktige
Ordförandekonferens
§10
Annonsering

§11
Medlemskort
§12
Nya kennlar

§13
Inkomna handlingar
§14
Årsmötet

§15
Nästa möte
§16
Mötet avslutas

Beslöts att Birgitta Ekbom representerar WA vid Terrierfullmäktige
och ordförandekonferensen den 14-15 april 2007.
Annonsering på hemsidan och i WestieNytt om tex hundfoder och
hundartiklar kan vara aktuellt för 2007. Informationsansvarig
återkommer med besked.
En stor del av medlemskorten har distribuerats tillsammans med
faktura på medlemsavgiften.
Ett informationsbrev om WestieAlliansens verksamhet bör tillsändas
nya kennlar med uppfödning av Westie. Uppdrogs åt Ulrika och
Birgitta formulera ett förslag till brev.
Inga handlingar inkomna.
Verksamhetsberättelser har inkommit från IT-kommittén och Avelsoch uppfödarkommittén. Ett förslag till verksamhetsberättelse har
upprättats av ordföranden.
Förslag till verksamhetsplan för 2007 är under bearbetning.
Den ekonomiska rapporten för 2006 är klar.
Förslag till budget för 2007 är upprättad.
Fem motioner har inkommit, tre st avseende återinförande av lokala
valphänvisare, en avseende förslag till hedersmedlemmar och en
avseende kontroll av efterföljning av WA´s regler för parning.
Konstituerande styrelsemöte hålls direkt efter årsmötet den 17 februari
2007.
Ordförande Birgitta Ekbom tackade styrelsen, riktade ett speciellt
tack till avgående styrelsesuppleant Mi Pettersson, och förklarade
dagens sammanträde avslutat.

Vid protokollet
Monica Richard
Sekreterare
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